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قائم مقام تولیت آستان قدس
اعالم کرد

رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی:

امنیت پایدارتربت جام ،نتیجه
همدلی شیعه واهل سنت است

صبحپنجشنبهتشییع
پیکرهایمطهرشهیدان
«تقیپور»و «حسینی»

مشهد میزبان2شهید
مدافعحرم میشود
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خراسان رضوی وضعیت
کارتهای بازرگانی یک بار
مصرف را بررسی میکند

کارتهای فرارمالیاتی!
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مدیرکل اوقاف وامورخیریه
استان خبرداد
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امیدواریبهتکمیلپروژه ۲۰ساله
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با هفته وقف 
یادداشت

سید کمال الدین حسینی

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

آسیب های اجتماعی در همه جوامع به عنوان
یک دغدغه مطرح هستند چرا که حیات و سیر
عملکرد آن را دستخوش نابه سامانی میکنند
صفحه 8
و تبعات آنها میتواند برای...

اخبار
ورزش

قهرمانی ورزشکار باخرزی
پیــروز -رئیــس اداره ورزش و جوانــان باخرز
از کســب مدال طالی مســابقات بیــن المللی
هاپکیدویکرهجنوبیتوسطورزشکارشایسته
باخــرزی خبرداد.بــه گــزارش پایــگاه خبری
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان" ،غالمرضا
اباذری" افزود :تیم هاپکیــدوی ایران با حضور
"مصطفــی اســماعیلی" از باخــرز موفــق شــد
عنوان نایب قهرمانی این مســابقات را در کره
جنوبی به دســت بیاورد.وی خاطرنشان کرد:
تنها مدال طــای این مســابقات را ورزشــکار
باخرزی به دست آورد که کسب همین مدال،
باعث شد ایران در این مسابقات نایب قهرمان
شود .درخور ذکر است مراسم استقبال از این
قهرمان و دو ورزشکاری که از تربت جام در این
مسابقات شــرکت کردند روزگذشته با حضور
جمعی از مسئوالن برگزار شد.

یککارشناس:

تجهیزات ورزشی ارسالی
جواب گوی  15درصد
مدارس بردسکن است
بردسـکن ،نـوری /کارشـناس تربیـت بدنـی
و سلامت آمـوزش و پـرورش بردسـکن اقلام
ورزشی تخصیصی به این شهرستان از استان
را  25بسـته ورزشـی اعلام کـرد و در گفـت و
گـو بـا خبرنـگار مـا افـزود :بـا توجـه بـه جمعیت
 13هـزار نفـری دانـش آمـوزان و وجـود 176
آموزشـگاه ،متاسـفانه اقلام ورزشـی ارسـالی
از مرکـز اسـتان تنهـا پاسـخ گـوی  15درصـد
مدارس شهرسـتان اسـت" .خواجه" افـزود :با
کمک هشت میلیون تومانی خیران توانستیم
برخـی از مـدارس را بـه لـوازم ورزشـی مـورد
نیـاز تجهیـز کنیـم .وی اظهـار کـرد :متاسـفانه
بیشـتر خیـران فقـط در حـوزه بهداشـت و
دیگـر حوزه هـا سـرمایه گذاری می کننـد.
وی تعـداد معلمـان ورزش شهرسـتان را 53
نفـر اعلام کـرد و گفـت :متاسـفانه بـه دلیـل
کمبـود نیرو ،دربیشـتر مـدارس ابتدایـی معلم
ورزش نداریـم.

زامهران:باکیفیتمطلوب
بهترکیباصلیمیرسم
پیــروز -بازیکن  20ســاله و جوان تیــم پدیده
در خصــوص شــرایطش در ایــن باشــگاه
گفــت :خوشــبختانه در شــرایط خوبی به ســر
می برم و اگــر در تمرینات از کیفیــت مطلوبی
برخــوردار باشــم به ترکیــب اصلی می رســم.
به گزارش ســایت رســمی این باشــگاه" ،سینا
زامهران"افزود :دومین سالی است که در تیم
فوتبــال پدیــده خراســان حضور دارم و ســعی
می کنم با توجه به ســنم از فرصت هایی که در
اختیارم قرار می گیرد به بهترین شکل ممکن
استفاده کنم.

 #همدردیم

عکسها:میثم دهقانی

آسیب های اجتماعی؛
مواجهه یا بسترسازی
فرهنگی؟

حضورمردم مشهد در
پایگاههای انتقال خون
برای همدردی با زلزله زدگان

در پی وقــوع زلزله شــدید یک شــنبه شــب در
مناطق وســیعی از اســتانهای غربی کشــور،
دستگاههایامدادیواجراییخراسانرضوی
و مردم نوع دوست مشهد آمادگی خود را برای
کمک به زلزلــهزدگان اعالم کردند .ســازمان
انتقال خــون نیــز از دارندگان گــروه خونی O
منفی برای اهدای خون و ارسال آن به مناطق
صفحه 4
زلزلــه زده دعــوت کــرده...

خبر

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد:

پروژه جاده کمربند جنوبی مشهد در استانداری بررسی می شود
عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی مشهد که از سال 91
آغاز شده و قرار اســت انتهای بولوار شــهید برونسی را
به بزرگراه شــهید شوشــتری متصل کند ،اگــر تاکنون
بیــش از  60درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته امــا با
اظهارنظرهایی نیز همراه بوده اســت .ســال گذشــته
دادستان مشهد ،از ورود سازمان بازرسی و تعطیلی این
پروژه خبرداده بود اماهفته گذشــته محســن شریعتی،
مدیر ارتفاعــات جنوبــی شــهرداری مشــهد در گفت و
گو با پایــگاه اطالع رســانی شــهرداری طی ســخنانی
بر ادامه اجــرای این پــروژه تأکید کرد .از ســوی دیگر،
جمعــه گذشــته تعدادی از نماینــدگان ســمن هــای
زیستمحیطی اســتان ،در اعتراض به احداث کمربند
در ارتفاعات جنوبی مشهد با در دست داشتن پالکارد
و امضــای طومــاری ،تجمــع اعتراضــی برگــزار کردند
و خواســتار توقف ایــن طــرح شــدند .همچنین معاون
پیشــگیری از وقوع جــرم دادســتان عمومــی و انقالب
مشــهد بــه ایســنا گفتــه اســت :طبــق مصوبه  شــورای
حفظ حقــوق بیتالمال ،هیچ گونه ساختوســازی در
این ناحیــه اتفــاق نخواهد افتــاد و هیچ مجــوزی برای
ساختوســاز در ایــن منطقــه صــادر نخواهد شــد .در
این باره رئیس کمیســیون عمران و طرحریزی شــهری
شورای شهر مشهد با بیان این که از زمان شروع به کار
شورای پنجم شهر مشــهد ،هیچ تغییری در روند پروژه
کمربنــد جنوبی شــکل نگرفته و ســرعت آن نیــز کند یا
تند نشده اســت ،افزود :شــورای پنجم تازه کار خود را
آغاز کرده و قرار است با استانداری بهعنوان عالیترین
نماینده دولت در استان و دبیرخانه شورای عالی همتا،
بهعنوان باالترین مرجع تصمیمگیری درباره ترافیک،
موضوع را واکاوی کند .پس از بررسی ابعاد مختلف این
پروژه در جلســه اســتانداری ،گزارشهای ما صحیحتر
خواهــد بــود .محمدهــادی مهد ینیــا در گفتوگــو
با ایســنا ،اظهارکرد :ایــن پروژه ،با نــگاه طوالنیمدت
است و در آن افق  ۱۵تا  ۲۰ساله دیده شده است .ضمن
این که کمربند جنوبی مصوبه شــورای عالی ترافیک را
نیز دارد که خودش مراحل مختلفی دارد.
عضو شورای پنجم شهر مشهد ادامه داد :دغدغه فعاالن
محیطزیست ،دغدغه درستی است اما ما باید بر مبنای

قانون عمل کنیم؛ مگر این کــه از طریق مجاری قانونی
نقض شود و اگر بررسیها نشان دهد که درباره پیوست
محیطزیســتی هرکدام از پروژههای شــهرداری دقت
الزم صورت نگرفته است ،حتما بررسی دقیقی خواهیم
کرد زیرا محیطزیســت از مســائل جدی و مهم ماست.
نکات مــد نظر دادســتانی از جملــه اســتفادهنکردن از
بمبها در تخریب ،در این طرح رعایت شده است.
اجرای این پروژه در اولویت شهرداری نیست
وی با اشاره به کسری بودجه و شــرایط سخت اقتصادی
در شــهرداری مشــهد گفت :فع ً
ال این پروژه و پروژههای
طوالنیمــدت دیگــر در اولویــت شــهرداری نیســتند.
شهرداری منابع مالی را به ســمت پروژههای اولویت دار
برده است .با این اوصاف ،طبیعی است که شهرداری به
پروژههایی که در برنامه بلندمدت هستند ،کمتر بپردازد.
وی خاطرنشان کرد :بولوار نماز نمیتواند جایگزین جاده
کمربند جنوبی باشــد زیرا این بولوار کارکرد شــریانی و
دسترسی محلی دارد و برای شرایط دیگری ساخته شده
است؛ اما پروژه کمربند جنوبی قرار است ترافیک عبوری
از داخل شهر را منتقل کند.
عضو شورای پنجم شهر مشــهد اضافه کرد :در جلسهای
که در اســتانداری برگزار خواهد شد نماینده دادستانی
و محیطزیست حضور خواهند داشــت و به نظر میرسد
تصمیمی کــه گرفته خواهد شــد ،به نفع مجموعه شــهر
باشــد .همچنین معاون دادســتان مشــهد در این باره به
ایســنا گفته اســت :بهترین گزینه بــرای کمربند جنوبی
مشــهد ،اســتفاده از آن در قالب کاربری ورزشی است تا
بتوان از آن در قالب این فضا یا گردشگری مردم استفاده
کرد؛ پیشنهاد دادستانی بر تغییر کاربری آن است.
در بخش دیگری از این گفت وگو آمده اســت :براساس
مصوبه کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیتالمال
که در آن رئیس شورای شهر و معاونان شهردار عضویت
دارند ،قــرار شــد تغییر کاربری بــرای کمربنــد جنوبی
مشــهد رخ دهــد .قرار اســت بــا دعــوت از شــهرداری،
شورای شهر ،ادارهکل راه و شهرســازی به جمعبندی
مناســبی دســت یابیــم کــه ایــن تغییــر کاربری بــا چه
گزینههایی ادامه یابد.

عملیات اجرایی کنارگذر جنوبی مشهد که از
سال  91آغاز شده و قرار اســت انتهای بولوار
شهید برونســی را به بزرگراه شهید شوشتری
متصل کنــد ،اگر تاکنــون بیــش از  60درصد
صفحه 1
پیشــرفت فیزیکی داشــته...

اجتماعی

4کاروان پیاده ازروستاهای تایباد عازم مشهد مقدس شدند
کلثومیان /حســن باقری نســب رئیس ســتادنمازجمعه
شهرستانتایبادگفت4:کاروانپیادهروستاییباظرفیت
750نفر ازروســتاهای خیابان ،پســاوه ،جوزقــان و رهنه

تایبادعازممشهدمقدسشدند.ویگفت:اینکاروانهای
پیادهباطیمسیر225کیلومتریتایبادبهمشهددرمراسم
عزاداریسالروزشهادتامامرضا(ع)شرکتمیکنند.

معاون فنی و عمران آستان قدس اعالم کرد

معارضات حقوقی و آمادهسازی اراضی؛ دو مانع ادامه بولوار نماز

عسکری-معاونفنیوعمرانآستانقدسرضویگفت:
برای ادامه بولوار نماز از مسیر میدان جهاد تا اراضی آبشار
وبولوارشهیدفکوری،همبایداراضیدرمسیرآمادهسازی
و هم برخی معارضــات حقوقی برطرف شــود .به گزارش
خراسانرضوی«،خلیلاکبری»درمراسماعالمبرنامههای
دههآخرماهصفرآستانقدساظهارکرد:بهدستورتولیت
آســتان قدس رضوی بخش قابل توجهی از اراضی آستان
قدسبرایایجادبولوارنمازازمسیرسیدیتامیدانجهاد
در اختیار شهر قرار داده شد .وی با بیان این که باقی مانده
این مســیر از انتهای بولوار شــهید فکوری تا میدان جهاد

نیز به زودی بازگشایی خواهد شد ،افزود :عالوه براین که
آمادهسازی مســیر باقی مانده هنوز انجام نشده ،درصدد
رفعمعارضاتحقوقیبرایادامهمسیرهستیمواینامربه
زودیمحققخواهدشد.گفتنیاستبولوارنمازازانتهای
هاشمیهآغازوپسازعبورازمنطقهآبادگرانبهسیدیوصل
میشودکهحدفاصلبولوارهاشمیهتاآبادگراننیزبیشاز
دو سال قبل بازگشایی شده است،بخشی از بولوار نماز از
سیدی تا بولوار شهدای ارتش سال گذشته بازگشایی شد
و هنوزقطعه حدفاصل شهدای ارتش تا آبادگران (تقاطع
شهیدناصری)بازگشایینشدهاست.
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